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1 Inleiding

In de gemeente Oude IJsselstreek nabij Varsseveld bevindt zich het bedrijventerrein
Hofskamp-Oost. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein gebeurt in fases. Fase I en II zijn
inmiddels gerealiseerd. Op dit moment werkt de gemeente aan de ontwikkeling van fase III.
Hofskamp Oost III bevindt zich ten oosten van fase I en II en heeft een uitgeefbaar
oppervlak van 25 hectare. Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft de gemeente aan
Sweco Nederland B.V. gevraagd het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en
bestemmingsplan op te stellen.

Voor deze werkzaamheden dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd. Een van
deze onderzoeken betreft het geotechnisch grondonderzoek. In opdracht van Sweco heeft
Het Veldwerkbureau in mei 2020 grondonderzoek uitgevoerd
(ref. VWB104153/20/SWE/1283). Dit grondonderzoek is bijgevoegd in Bijlage 1.

Op basis van de resultaten wordt in deze notitie een quickscan uitgevoerd met als doel een
eerste inventarisatie te maken van de benodigde geotechnische werkzaamheden voor de
verdere ontwikkeling van fase III.

2 Analyse uitgevoerd grondonderzoek

2.1 Algemeen
Voor de verkennende analyse heeft Sweco, het Veldwerkbureau gevraagd grondonderzoek
uit te voeren in het projectgebied. Het doel van het onderzoek is een globaal beeld van de
bodemopbouw in het projectgebied krijgen. Het veldwerkbureau heeft op 20 mei 2020 zes
sondering met kleefmeting uitgevoerd tot 10 m -mv. De onderzoekspunten bevinden zich
voornamelijk langs de randen van het projectgebied. Een overzichtstekening met de locaties
van de onderzoekspunten is opgenomen in de rapportage van het Veldwerkbureau,
bijgevoegd in Bijlage 1.

2.2 Bodemopbouw
Het projectgebied heeft voornamelijk een agrarische functie en wordt op basis van de
onderzoeksgegevens als een gebied met weinig variatie in maaiveldhoogte beoordeeld. Het
maaiveldniveau van de onderzoekspunten varieert tussen NAP +18,9 m en NAP +19,4 m.
AHN3 bevestigt dit beeld waarbij het maaiveld varieert tussen NAP +18,8 m en
NAP +20,0 m.

Op basis van de sondeergrafieken wordt vastgesteld dat de bodemopbouw voornamelijk uit
zand bestaat. De eerste 2 tot 3 m van de ondergrond bestaat uit los gepakt zand met een
conusweerstand tot 10 MPa. Daarna loopt de conusweerstand over korte afstand op tot
20 MPa: matig gepakt zand. Een uitzondering is sondering DKM5_10 waar een kleiige
zandlaag met een dikte van 0,5 m op 2,5 m diepte wordt waargenomen.
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3 Quickscan

3.1 Risicoanalyse
Op basis van de overwegend zandige bodemopbouw die volgt uit het verkennend
grondonderzoek worden de grote geotechnische risico’s verwacht.

3.2 Vervolg werkzaamheden

3.2.1 Aanvullend grondonderzoek
Het uitgevoerde grondonderzoek is verkennend van aard en voldoet niet aan de gestelde
eisen voor een UO conform NEN 9997-1. Er zal zodoende aanvullend grondonderzoek
moeten worden uitgevoerd in een latere fase van het project. Hierbij wordt geadviseerd ten
minste één boring uit te voeren nabij sondering DKM5_10 om inzicht te krijgen in de kleiige
zandlaag op 2,5 m diepte.

3.2.2 Ontwerp openbare ruimte
Op basis van de bodemopbouw die volgt uit het verkennende grondonderzoek wordt het
uitvoeren van een of meerdere zettingsanalyses niet nodig geacht voor de openbare ruimte
indien de standaard restzettingseis van 0,10 m in 30 jaar van toepassing is. Bij strengere
restzettingseisen of wanneer uit het aanvullende grondonderzoek blijkt dat samendrukbare
lagen met een significante dikte aanwezig zijn, moet deze keuze worden heroverwogen.

3.2.3 Ontwerp kavels
Voor de kavels geldt dat de ontwerpwerkzaamheden afhankelijk zijn van de functie(s) die
het kavel vervult. Wanneer bebouwing wordt ontwikkeld, zal een funderingsanalyse
noodzakelijk zijn die uitwijst of een fundering op staal voldoet of dat een fundering op palen
benodigd is. Daarnaast kan een zettingsanalyse benodigd zijn als er strenge eisen zijn aan
rest- en/of verschilzettingen.
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Bijlage 1 Grondonderzoek VWB
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